
 
 
Aantekeningen van het ledenoverleg van 
Schaakvereniging Maastricht 
 
21 juli 2022 
 
 
Aanwezig: Van het bestuur: Hans Hoornstra (voorzitter), Frank Clevers (secretaris) en Helmer 
Wieringa (Intern Wedstrijdleider).  
Overige leden: Bas Pasterkamp, Maxim Hollands, Reinier Overtoom, Dien Slangen-Knuit, Ton 
Leenen, Harry Nietsch, Maarten van Laatum, Thijs Markus, Erwin Komrij. 
 
Inleiding 
 
De voorzitter licht toe dat we eenmaal per jaar een besluitvormende officiële 
ledenvergadering hebben, in september. Dit jaar zal die zijn op 15 september. 
 
Daarnaast hebben we nu ook een zg. opiniërende vergadering, een informeel ledenoverleg. 
Dat is vanavond. Er worden geen besluiten genomen, maar niettemin is het wel belangrijk, 
want we kunnen dieper op de dingen ingaan en meningen peilen. Dit is dan ook als 
voorbereiding op de officiële ALV in september. 
 
Doel/visie 
 
N.a.v. een vraag/opmerking van Erwin over het doel/de visie van de club zegt de voorzitter dat 
we een ontwikkelgerichte vereniging zijn, we willen ervoor zorgen dat er op elk niveau voor 
jeugd en senioren schaakles is. Op de website hebben we onze visie beschreven in een 
document. Ook willen we de sociale verbondenheid propageren en daar activiteiten aan 
koppelen zoals bv. een barbecue. Een ander speerpunt is de jeugd en er is nu ook een grote 
jeugdafdeling met talenten en kampioenen. De kern is breedtesport en het verbinden van 
mensen. 
 
Bespreekpunten 
 
Er is geen agenda. Ieder kan aangeven waar hij/zij het over wil hebben en we bespreken de 
punten waar de meeste mensen het over willen hebben. 
 
De volgende bespreekpunten worden ingebracht: 

● Interne competitie (12x) 



● Externe competitie (4) 
● Seniorentraining (3) 
● Hoe instromers opvangen op clubavond? / opvang nieuwe leden (3) 
● Materiaal (1) 
● Jeugd (1) 
● Hoe bepalen we de clubkampioen? (1) 
● Frequentie vergaderingen / besluiten nemen (1) 
● Communicatiekanalen (1) 

 
Gezien de tijd kon (uiteraard) niet alles aan de orde komen. Hier onder een korte samenvatting 
van de belangrijkste uitkomsten. 
 
Interne competitie 
 
De interne competitie is het onderwerp dat het meeste leeft. 
Er wordt geëvalueerd en vooruitgekeken. 
Wat vonden we van het systeem van afgelopen seizoen?   
Er werden drie cycli gespeeld met drie gesloten groepen van 8 spelers (Round Robin).  
Er worden voor- en nadelen hiervan genoemd.  
Voordelen: 

- dit systeem was gezien de omstandigheden (corona) min of meer noodzakelijk en 
gunstig; je had vooraf een programma en als corona zou opduiken, zou je kunnen 
uitwijken naar online.  

- eerlijke competitie waarbij ieder 1x tegen elkaar speelt  
- alle ronden worden in ieder geval gespeeld, je bindt mensen om in ieder geval te 

komen 
- Als de competitie eenmaal loopt, regelt het zich zelf en is er minder werk voor de 

wedstrijdleider 
Nadelen:  

- Je hebt geen partij als je tegenstander ziek of verhinderd is 
- Door het uitvallen van partijen geeft de stand een vertekend beeld 
- Je kunt in een groep terechtkomen waar je eigenlijk niet echt ‘thuis hoort’ 
- Wie niet in een groep zit, heeft geen partij. (Er is geprobeerd om dit te ondervangen 

door een extra ruimte te huren en iedereen die vrij was op te roepen daar naar toe te 
komen en hier leek ook best wel belangstelling  voor, maar na enkele goed bezochte 
avonden was dit geen succes meer.) 

 
De meeste aanwezigen willen af van gesloten groepen en zijn voor het idee dat door Reinier 
wordt toegelicht. Reinier is kandidaatbestuurslid met als taak Intern Wedstrijdleider in het 
komende seizoen. 
Reinier geeft een toelichting.  
Het doel is: zoveel mogelijk mensen op de clubavond de zekerheid geven dat ze een partij 
hebben: 

a.) de trouwe mensen die vaak komen 
b.) de spelers die niet vaak kunnen komen 
c.) de mensen die tijdens het seizoen instromen. 

 
Het idee is:  

● Twee cycli van ca. 15 ronden Zwitsers, iedereen die komt wordt ingedeeld. 
● Iedereen zit in een grote groep, maar binnen die grote groep heb je drie 

ratingcategorieën zodat je ook nog een apart klassement hebt van jouw 
ratingcategorie. 



● De winnaar van de 1e cyclus speelt een match over 2 partijen tegen de winnaar van de 
2e cyclus voor het clubkampioenschap. Indien gelijke stand na 2 partijen, twee partijen 
blitz 3m+2s. Daarna armageddon op loting. Wanneer beide cycli zijn gewonnen door 
dezelfde speler, is die speler kampioen. 

● Speeltempo blijft 80m+20s. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de spelers, 
maar de wedstrijden moeten minimaal een speeltempo van 45m+15s hebben. Indien 
er jeugdspelers meedoen, houden we in beginsel voor hen ook 45m+15s aan. 

● Als je iemand hebt gehad, kun je hem 7 ronden niet loten, daarna weer wel. 
● Per cyclus krijgt iedere speler max. 3 keer een half punt bij afwezigheid, maar niet in 

de laatste 2 ronden. Afwezigheid vanwege spelen namens de club in een externe 
competitie levert altijd een half punt op. 

● Naast de interne competitie komt er ook een knock out beker. 
● Er is ook een apart rapidkampioenschap. Speeltempo 25m+5s. In totaal 9 ronden, 

verdeeld over 3 avonden.  
● Ook blitzavonden om het snelschaakkampioenschap, speeltempo 3m+2s 

 
Reinier werkt het idee uit ook voor een reglement.  
Het uitgewerkte voorstel en het reglement worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV van 
15 sept.  
 
Externe competitie 
 
Maarten (Extern Wedstrijdleider) heeft 3 teams ingeschreven voor de KNSB-competitie, dit 
lijkt misschien veel (afgelopen seizoen hadden we 1 KNSB-team) maar we kunnen optimistisch 
zijn over het potentieel dat we ter beschikking hebben. Er hebben zich ook de nodige nieuwe 
mensen gemeld. 
Waarschijnlijk ook nog 2 teams in de LiSB, maar dat hoeft pas in september besloten te 
worden. Mogelijk komt daar nog een team bij. 
Maarten wil graag iedereen de kans geven om extern te spelen. Het selectiebeleid: het 1e team 
is prestatief, daar spelen de beste spelers in, de maatstaf is rating. Als iemand geen interne 
speelt maar wel binding met de club heeft, kan hij meedoen. Een beetje moeilijker wordt het 
als iemand geen interne speelt en wel lid is maar geen echte clubbinding heeft. 
Maarten zal nog een algemene oproep aan iedereen doen met de vraag of men extern wil 
spelen komend seizoen. 
We doen ook weer mee aan de KNSB-beker en het lijkt Maarten ook wel leuk om mee te doen 
aan de LiSB Rapidcompetitie (wordt gespeeld op clubavonden). 
 
Seniorentraining 
 
Omdat hij de functie van Intern Wedstrijdleider gaat doen, stopt Reinier met de coördinatie 
van de seniorentrainingen op de dinsdagavond. 
Ton Leenen gaat dit overnemen. 
Ton laat weten dat Gino de Mon gevraagd is om vanaf begin seizoen tot 1 november de 
trainingen voor zijn rekening te nemen, dan zou het alvast voor die periode opgelost zijn. In de 
tussentijd zoeken we een oplossing voor na 1 november.  
Ideeën vanuit het overleg: 

- Het hoeft niet élke week 
- Maak ratinggroepen, dus bepaal vooraf voor welke ratinggroep de training bestemd is 
- De belangstelling zal voornamelijk liggen bij de mensen tot ELO 2000 
- Kijk voor het geven van de trainingen vooral ook naar de eigen leden. Onder de 

sterkere spelers zijn wellicht de nodige mensen die één of enkele trainingen voor hun 
rekening willen nemen 



- Denk ‘ns aan een buddysysteem: misschien kan iemand die graag naar een hoger 
niveau wil, gekoppeld worden aan een clubgenoot 

- Ledenpeiling doen? Wie heeft behoefte aan training/begeleiding en wie wil wel eens 
les geven of partijen bespreken? 

 
 
Materiaal 
 
Het bestuur zal op de ALV van 15 sept. een voorstel doen voor de aanschaf van nieuw 
materiaal. 
 
Kunnen we proberen het materiaal op de clubavond als iets eerder gereed te zetten? Dat ziet 
wel zo netjes en gastvrij uit, zeker ook voor mensen die eens komen kijken. 
 
Communicatiekanalen 
 
Kunnen we eens analyseren hoe al onze communicatiekanalen functioneren? (WhatsApp 
groepen, Spond, Facebook, e-mail, website). Helmer wil hier wel een rol in spelen. 
 
 
Besluitvormingsmomenten   
 
Nu hebben we 1x per jaar een ALV (in sept.) waarop besluiten worden genomen, wat ervoor 
zorgt dat je soms lang moet wachten eer je weer iets kunt besluiten. 
Suggestie: twee ALV’s: 1. in het voorjaar (bv. april/mei) een ALV die in principe vooral 
opiniërend is maar waar je ook voorstellen ter besluitvorming kunt voorleggen; 2. een ALV in 
sept. 
 
 
 
FC, secr. 22-07-2022 


